
                                                                           ОБЩЕСТВО                        19 - 25  декември 2019 г.         5

 където ще намерите богато разнообразие на  диоприч-
ни рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи 
от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

ските субекти от чуж-
дестранни компании или 
държави. От друга стра-
на терминът се използва 
и като размит аргумент 
срещу държави, в които 
политическата култура 
е свързана с корупция и 
произвол. Ето защо този 
термин се използва и 
в унизителен смисъл в 
политически дискусии и 
полемики по отношение 
на индустриални страни 
като Швейцария, Герма-
ния, Франция, Австрия, 
Гърция или Италия, ко-
гато някой предполага 
или критикува подобни 
практики, които поняко-
га действително същест-
вуват и умишлено биват 
прикривани или пред-
ставяни в положителна 
светлина.
Показателен пример за 
нетърпимостта къмшу-
робаджанащината във 
Франция и реакцията на 
гражданското общество 
и медиите е случаят със 
сина на Никола Саркози 
от октомври 2009 година, 
получил широк между-
народен отзвук. Назна-
чаването на 23-годишния 
Жан Саркози през 2009 
година начело на дър-
жавната агенция ЕПАД, 
отговаряща за развитие-
то на парижкия бизнес 
в квaртал „ЛаДефанс“, 
предизвика силно възму-
щение във Франция.
Над 8000 жители на „Ла-
Дефанс“ подписаха про-
тестна петиция, в която 
се казва:„За да оглави 
Саркози младши тако-
ва учреждение, е необ-
ходима компетентност 
и опит. Жан Саркози, 
молим те да завършиш 
обучението си по право и 
да изкарашняколкостажа 
в компании, преди един 
ден може би отново да 
се кандидатираш за този 
пост“. Опозицията гово-
ри за непотизъм с оглед 
на изумителния скок в 
кариерата на сина на 
президента Никола Сар-
кози и видя застрашени 
основните ценности на 
френската република.
Трудно бе да се повярва, 
че постът за Жан Сарко-
зи „има само нещо общо 
с неговите заслуги и 
нищо общо с фамилното 
му име“, писа през 2009 
година левият вестник 
„Либерасион“. Няколко 
вестника сравниха слу-
чая с приемствеността 
по време на френската 
монархия - „преди ре-
волюцията“, както отбе-
ляза вестник „Л’Aлзас“. 
А „Ла Шаренте Либре“ 
предупреди, че аферата 
може да накара хората 
в чужбина да гледат на 
Франция като на „бана-
нова република“.
Въпреки опитите на ба-
щата-президент да защи-
ти сина си, след бурните 
протести и медиен на-
тиск Жан Саркози отте-
гли кандидатурата си за 
управител на агенцията.
Всяка прилика на горе-
описаните практики и 
атрибути с определени 
събития, развития или 
управленчески решения 
в България е чиста слу-
чайност.
д-р Димитър Станков
доктор на политиче-
ските науки 
Берлин, 13.12.2019 г.

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
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Какво е„бананова република“?

Бананова република е 
подигравателно назва-
ние за държави, в които 
преобладават корупция-
та и подкупването, чиято 
правна система не рабо-
ти, икономическите или 
политическите условия 
се характеризират с не-
ефективност и нестабил-
ност, или когато или към 
които се приписват тези 
характеристики.

Общи положения 
Бананова република е 
превод на американ-
ския термин „Banana 
Republic“. Като бананови 
републики първоначално 
са описани малките дър-
жави в Централна Аме-
рика, които до голяма 
степен са били зависими 
от износа на банани и от 
чужд капитал, най-вече 
от Съединените щати. 
Неспособността на оп-
ределена държава да се 
защити срещу „конкрет-
ни интереси“ на опреде-
лени чужди фирми или 
държави води до статута 
ѝ на бананова република. 
Военните интервенции, 
извършвани от флота на 
САЩ, морската пехо-
та на САЩ и понякога 
от армията на САЩ за 
налагане на търговски 
интереси в контекста на 
„дипломацията на кано-
нерките“ до 1934 година, 
са били известни като ба-
нановите войни.

История
Така наречените „кон-
кретни интереси“ са 
оказали силно влияние 
най-вече върху развитие-
то на Централна Амери-
ка. Първоначално само 
онези страни, които са 
изнасяли или култиви-
рали само или предимно 
банани, са били нарече-
ни бананови републики. 
Терминът се основава 
главно на страните от 
Централна Америка като 
Хондурас, Никарагуа 
или Панама, чиито дър-
жавни политики и дейст-
вия на държавни инсти-
туции, в продължение 
на десетилетия, са били 
повлияни и определя-
ни от най-големите из-
носители на тропични 
плодове Юнайтедфрут-
компани (United Fruit 
Company, сега„Chiquita“) 
и Стандардфруткомпани 
(Standard Fruit Company, 
сега „Dole“). Иконо-
мическата мощ на тези 
американски компании е 
била много по-голяма от 
политическата власт на 
правителствата или дори 
от населението на тези 
страни. Бившият консул-
тант на САЩ за връзки с 
обществеността Едуард 
Л. Бернтс е отговарял 
между другото и за връз-

ките с обществеността 
на Юнайтедфруткомпа-
ни. 
През април 1907 година 
САЩ инсталират ко-
румпираната диктатура 
на Мигел Р. Давила в 
Хондурас, за да защитят 
интересите на Юнайтед-
фруткомпани. Още през 
1910 година американ-
ските компании контро-
лират 80% от банановите 
насаждения в Хондурас. 
Диктаторите Тибурсио 
Кариас Андино и Хуан 
Мануел Галвез, които са 
на власт в периода 1933 
- 1948 година и в пери-
ода 1949 -1954 година, 
съответно също дейст-
ват като поддръжници на 
Юнайтедфруткомпани. 
Ситуацията е сходна с 
тези в: Доминиканската 
република през 1930 го-
дина с Рафаел Леонидас 
Трухильо, в Гватемала 
през 1954 година с Кар-
лос Кастильо Армас и 
в Чили през 1973 годи-
на с Аугусто Пиночет. 
Юнайтедфруткомпани 
(сега„Chiquita“) контро-
лира не само търговията 
с банани в Гватемала, 
но също и пощата, най-
голямото пристанище, 
както и електроснабдя-
ването на страната.

Разширение върху 
други държави 

Терминът „бананова ре-
публика“ вероятно е тяс-
но свързан с американ-
ския писател О. Хенри 
(литературен псевдоним 
на Уилям Сидни Пор-
тър). В публикуваната 
през 1904 година новела 
„Зелки и крале“, вероят-
но загатвайки за Хонду-
рас, се казва: „По това 
време имахме договор 
с почти всички чужди 
страни, с изключение на 
Белгия и тази бананова 
република Анхурия“. 
Обидното наименование 
«бананова република» е 
използвано за първи път 
през 1935 година и пър-
воначалноe отразявало 
прекомерното влияние 
на вносителите на бана-
ни. От тогава понятието 
„бананова република“ 
се разпространява и из-
ползва в световен мащаб 
като негативно описа-
ние за държава, където 
господства коррупция в 
икономическата, поли-
тическата или правната 
сфера.
На 26 януари 1978 годи-
на лидерът на опозици-
ята в Германия и бъдещ 
канцлер Хелмут Кол е 
казал на министъра на 
отбраната Георг Лебер, 
че парламентарната гру-
па на ХДС / ХСС „няма 
да позволи психологията 
на банановата република 

да се превърне в стил на 
поведение на германския 
парламент“ и е упрекнал 
депутата Вили Бранд, че 
е въвел стила на „бана-
новата република” във 
Федерална република 
Германия.
На 4 май 1981 година 
немското списание „Дер 
Шпигел“ излиза със за-
главие „Като в бананова 
република”, описващо 
бизнес-практиките на 
германските животоза-
страхователи. Във връзка 
с аферата Фликсписание 
„Дер Шпигел“ писа: „От 
средата на декември 1981 
година Бон дава ново 
определение за абреви-
атурата на Федерална 
република Германия (на 
немски Бундесрепу-
блик Дойчланд (БРД): 
BRD = Banana Republic 
of Germany“. Аферата 
с Флик се превърна в 
един от най-големите 
скандали на следвоен-
ния период в Германия. 
Ставa дума за незаконно 
партийно финансиране 
с пари, дадени от пред-
приемача Фридрих Карл 
Флик. В този контекст 
„Banana Republic“ е ста-
нала една от думите на 
годината 1984 в Герма-
ния.
Съвременна употреба на 
термина „бананова репу-
блика“
В наши дни терминът се 
използва също и за дру-
ги държави, извън Цен-
трална и Южна Амери-
ка, които демонстрират 
атрибути на бананова 
република. Те включват 
слаба икономика, която 
до голяма степен зави-
си само от един износен 
артикул, политическа 
нестабилност, мафиопо-
добни структури, които 
определят икономиката 
и политиката, липсваща 
или нефункционираща, 
деспотично, произволно 
и безнаказно управля-
ваща държавата власт, 
разпуснати закони и 
нефункциониращи пра-
воприлагащи органи или 
проникване на крими-
нални структури в тях, 
водене и решаване на 
споровете, преди всичко 
със силата на оръжие.
От една страна назва-
нието „Banana Republic“ 
днес се използва нега-
тивно за страни (най-
вече от Третия свят), в 
които корупцията, прес-
тъпността, непотизмът 
(шуробаджанащината), 
личното обогатяване за 
държавна сметка и съм-
нителни избори биват 
умишлено насърчава-
ни и подпомагани чрез 
оказване на влияние и 
натиск върху политиче-

ПТП на Албенското кръстовище
На 6 декември, около 
16:40 часа е получено съ-
общение за възникнало 
ПТП в района на кръго-
вото кръстовище на к.к. 
Албена. На място е ус-
тановено, че лек автомо-
бил „Тойота” с варненска 

регистрация, управляван 
от 39-годишна жена с ру-
ско гражданство, поради 
движение с несъобразе-
на скорост допуска ПТП 
с материални щети. При 
последвалата проверка за 
употреба на алкохол с тех-

ническо средство, цифро-
вата индикация отчита 
наличието на 1,62 проми-
ла в издишания от водача 
въздух. Задържана за 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Полицията познава провинения
На 6 декември, около 
13:00 часа в град Балчик 
е извършена проверка на 
29-годишен мъж, извес-

тен на МВР. В хода на 
проверката е установено 
бяло вещество с тегло 0,3 
грам, реагиращо на мета-

амфетамин. Задържан за 
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Кражба на аудио плейър
На 7 декември, около 
04:55 часа са получени 
два сигнала за извършени 
кражби чрез взлом на два 

броя аудио плейър от лек 
автомобил „Опел” и  лек 
автомобил паркирани на 
територията на град Бал-

чик. 
По двата случая са обра-
зувани досъдебни произ-
водства.

Пиян шофьор в Балчик
На 9 декември, около 
16:10 часа в град Балчик 
е спрян за проверка лек 
автомобил „Киа” с до-
бричка регистрация, уп-
равляван от 51-годишен 

мъж от град Балчик. При 
последвалата проверка за 
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифро-
вата индикация отчита на-
личието на 1,62 промила в 

издишания от водача въз-
дух. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Пиян, спрян в Кранево
На 11 декември, около 
00:40 часа в с. Кранево, 
обл. Добрич е спрян за 
проверка лек автомобил 
„Мерцедес” с варненска 
регистрация, управля-

ван от 32-годишен мъж 
от град Каварна. При из-
вършената проверка за 
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифро-
вата индикация отчита на-

личието на 1,41 промила в 
издишания от водача въз-
дух. Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Концерт “Коледна наздравица”
20.12. 2019 г., 18 ч.

Артистите на Държавна опера Варна Миглена 
Страдалска, Галина Великова, Михаела Берова, 
Валерий Георгиев, Пламен Димитров, заедно с 
пианистите Руслан Павлов и Жанета Бенун, ще 

заредят всички присъстващи с красиви емоции и 
празнично настроение.

Заповядайте да изпратим 2019 г. с коледни песни и 
руйно вино!

В програмата: Коледни песни, популярни арии,  
дуети и ансамбли  из оперети,  евъргрийни, итали-

ански канцонети.

Вход свободен!

Д-р Димитър Станков


